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STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 
PERSONEN MET EEN HANDICAP 

 
 

 
 

Deze verslagen zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen geen enkele verbintenis vanwege het 
stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen. Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling in 
overeenstemming met art.182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  
Aan deze beknopte verslagen kunnen geen rechten ontleend worden. 

 

De toelichtingen betreffende juridische kwesties worden gegeven op basis van representatieve, 
originele als betwistbare uitspraken in geschillen. Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te worden 
dat wanneer soortgelijke gevallen worden aan de rechtbanken worden voorgelegd, ze niet per se altijd 
in dezelfde zin worden beoordeeld. Een uitspraak kan steeds worden beïnvloed door de plaats en het 
ogenblik van de feiten, de betrokken partijen, de pleidooien alsook de persoon van de rechter. 

 

19 september 2017 

 VERSLAG VERGADERING  

plenaire vergadering 

 

 
Aanwezig:  

Vertegenwoordigers van de doelgroep:  

Luc Masschelein, Ward D’Hulster, Werner Moring  

 

Vertegenwoordigers instellingen en verenigingen: 

Hendrik Blomme, woon- en zorgcentrum De Zathe 

Peter Brusselmans, Licht en liefde 

Fernand Dasseville, Netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen  

Janick Decroo, Samana 

Rosa D'Haene, Rode Kruis Vlaanderen 

Daniel Jonckheere, Ten Anker 

Eric Vanlandschoot, Elora 

 

Niet stemgerechtigde aanwezigen:  

Erwin Devriendt, commissaris politie Westkust  

Frans Lefevre, schepen sociale zaken - OCMW voorzitter 

Marcel Madou, secretaris 

 

Afwezig met melding: 

Ria Ternier, Lethysia Verheye, Ilse Cranskens, Emy De Waele  

 

De geplande voorstelling van de werken aan het Maritiem Park en het Maurits Park door 

de heer Alain Cappelle, landschapsarchitect stad Nieuwpoort, wordt verplaatst naar de 

volgende vergadering. 

 

1. Verslag vorige vergadering: 

 

- Parking Promenade: aanduidingen voorbehouden parkeerplaatsen op de muur zijn 

aangebracht. De paden (met minimum breedte 1,50m )worden aangelegd tijdens 

de omgevingswerken. 

- Uitlenen strandrolstoel tot 30 juni door dienst toerisme: 16 maal 
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- Tactiele (tot tastzin behorende) tegels aan het WZC De Zathe worden verwijderd. 

Het aanbrengen van een zebrapad en fietsoversteek werd ongunstig geadviseerd 

door de verkeersdienst van de lokale politie (gevaarlijke toestand). 

 

2. Briefwisseling 

 

- Vraag bijkomende parkeerplaatsen bij res. Santhooft Franslaan: ongunstig. 

geadviseerd, er zijn voorbehouden parkeerplaatsen op privé terrein voorzien. 

- Vraag bijkomende voorbehouden parkeerplaatsen in de Franslaan en dit tijdens de 

braderie: ongunstig advies van de raad. 

- Vraag bijkomende voorbehouden parkeerplaats in de W. De Roolaan op de hoek 

met de Duinkerkestraat: ongunstig geadviseerd, al 3 voorbehouden 

parkeerplaatsen in de omgeving. 

- Vraag bijkomende parkeerplaatsen in de Elisalaan: wissel met bestaande niet aan 

de normen voldoende parkeerplaats wordt voorzien. 

- Vraag een gedeelte van een voorbehouden parkeerplaats (voor zijn woning) te 

arceren zodat enkel een kleine auto daar kan staan en hij beter met zijn scooter 

de woning kan verlaten: ongunstig advies. 

- Briefje onder ruitenwissers te lang parkeren op voorbehouden parkeerplaats – 

particulier initiatief: de adviesraad bevestigt dat tijdsduur niet gelimiteerd is.  

- Krassen in auto’s op voorbehouden parkeerplaats: aangifte bij politie door 

eigenaar wagen. 

- Plaats folders in toerismebureau Nieuwpoort Bad: folders i.v.m. toegankelijkheid 

liggen nu op een vaste plaats (aangeduid met rolstoelpictogram) die gemakkelijk 

bereikbaar is voor personen met een beperking. 

- Vraag om strandtoegang naar strandkabine naast strandbar: ongunstig advies van 

de raad. 

- Kennisgeving nieuwe werkwijze adviseren terrassen op openbaar domein. 

Volgende 6 adviezen werden gegeven: 

 Kerkstraat 11 positief mits vooraf verwijderen verkeerspaal.  

 Albert I laan 186, Albert I laan 244-Zeedijk 73, Kaai 34, Kaai 3 en Albert I laan 

236 positief advies mits uitvoering volgens de gegevens op de ingediende 

plannen. 

- Vraag naar nodige oppervlakte in nieuw te ontwerpen en te bouwen. 

strandgebouw: nodige oppervlakte 32 m². Er wordt erop gewezen dat de 

inschakeling van Inter wat betreft de toegankelijkheid en dit in het kader van het 

convenant tussen de stad Nieuwpoort en Inter, best reeds van bij de ontwerpfase 

gebeurd. Zo vermijdt men achteraf problemen en bijkomende kosten. Deze 

werkwijze wordt ook geadviseerd voor wat betreft de bouw van het nieuw 

administratief centrum – stadhuis in de Sint Sebastiaanstraat. De voorzitter 

schrijft een brief naar het schepencollege in verband met de belangrijkheid van de 

juiste integrale toegankelijkheid van deze twee projecten en de vraag om het 

toegankelijkheidsbureau vanaf de eerste ontwerpen in te schakelen. 

 

- Vraag parkeerplaats voorbehouden voor minibus voor groepen van centra voor 

personen met een beperking: advies zal gevraagd worden aan de verkeerdienst 

van de politie Westkust. Eventueel kan deze speciale parkeerplaats voorzien 

worden op een van de parkings aan de Louisweg. 

 

3. Openbare werken 

 

- Uitgevoerd: Willem De Roolaan en Franslaan tot IJzerstraat, de uitvoering draagt  

     de algemene goedkeuring van de adviesraad 

- In uitvoering: Marktstraat, volgende fase Franslaan, omgeving Ysara met gedeelte  

     dienstweg Havengeul. Zoals in het verleden worden deze werken opgevolgd. 

- Gepland: Albert I laan vak Cardijnlaan – Louisweg kant havengeul met inbegrip  

     van de volledige kruispunten met de Louisweg en de Victorlaan. 



 

3 
 

4. Obstakelvrije voetpaden 

  

Dit punt zorgt andermaal voor commotie, frustratie en onbegrip over het huidige beleid 

in verband met de naleving van de diverse gemeentelijke verordeningen. 

Kort samengevat: 

 

    - Het gedoogbeleid moet gestopt worden. 

    - Sensibilisering haalt niets uit, integendeel de situatie verergert van maand tot  

          maand. 

    - Het bezetten van het openbaar domein mag enkel ná een evaluatie ter plaatse, ná 

          indien nodig een betaling, ná een officiële goedkeuring en pas dan kan de bezetting  

          van het openbaar domein uitgevoerd worden. En niet in de omgekeerde volgorde  

          zoals nu de regel is. (zie de maandenlange ontoegankelijkheid op de hoek van de 

          Hoogstraat en de Kerkstraat). Tot op vandaag is het voetpad daar ontoegankelijk,  

          vrije passage is er amper 50 cm. 

- Een opvolging van de al of niet correcte uitvoering van de vergunning. 

- De huidige werkwijze werd door de adviesraad negatief geadviseerd in een brief 

aan het schepencollege dd. 01 december 2016. De suggesties tot een efficiënter 

beleid bleven spijtig genoeg zonder enig gevolg. 

 

Op unaniem verzoek van de raadsleden stuurt de voorzitter andermaal een officieel 

schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

5. Screening voorbehouden parkeerplaatsen 

 

- De gevraagde aanpassingen zijn voor een groot deel uitgevoerd  

- Belijningen moeten nog aangebracht worden en oude verwijderd 

- Bijkomende parkeerplaatsen moeten nog uitgevoerd worden: Dudenhofenlaan = 

sportpark, Astridlaan= parking Sociaal Huis en Ramskapelle aan de Oude 

pastorie. 

- De lijst van Inter is volledig bijgewerkt voor de screening 

 

6. Klachten betalend parkeren 

 

- Klachten betalend parkeren: huidig aantal dit jaar: 20, totaal in 2016: 37 

- Vraag om de voorbehouden parkeerplaatsen betalend te maken in rode zone wordt 

negatief geadviseerd. 

 

7. Zon, Zee, Zorgeloos 

 

- De voorzitter, tevens begeleider van het project ZZZ, drukt zijn tevredenheid uit 

zowel wat betreft de samenwerking met de gemeente, de inzet van het 

gemeentepersoneel, als de houding en inzet van de aangestelde assistenten. Er 

dient over gewaakt te worden dat er geen misbruik gemaakt wordt van de 

dienstverlening (wel assistentie doch geen opvang). 

- Cijfers: 1.174 mensen met een beperking maakten gebruik van het project. 

- Suggesties: * Assistenten: openingsuren vroeger sluiten nu 18u30, *Gebruikers: 

uitbreiden van 15 juni tot 15 september. De adviesraad vindt dit niet 

noodzakelijk. 

- Betere matten (nu waren er enkele gescheurd) en iets verder naar zee is een 

vraag van zowel gebruikers, assistenten en de adviesraad. 

- Binnenkort is er een vergadering van alle partner kustgemeenten gepland, 

verslag daarvan op de volgende vergadering. 

- De raad vraagt de jobstudenten een bedankingsbrief te sturen als dank voor hun 

bijzondere inzet tijdens de maanden juli en augustus. 
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8. Wandelroutes:  

 

Twee wandelingen worden voorgesteld: Ter Duinen – Kinderboerderij – en Ter 

Duinen – Havengeul – Zeedijk - Ter Duinen. De lay-out wordt goedgekeurd. 

Volgende wijzigingen worden op vraag van leden van de adviesraad uitgevoerd: 

 * benaming “rolstoelvriendelijke wandeling” wordt vervangen door “Toegankelijke 

wandelingen” = de algemene term gebruikt door Inter en www.wandelroutes.org.  

* de afstand in kilometer zal vermeld worden 

* op het plan worden de zitbanken vermeld. 

De wandelingen zullen via de website “toegankelijk Nieuwpoort” kunnen afgedrukt 

worden in pdf formaat of op aanvraag per email doorgestuurd. 

 

9. Parkeer + Zorg:  

 

Gunstig advies voor het voorstel van reglement mits de parkeerduur opgetrokken 

wordt tot 2 uur (conform Gemeentelijke parkeerkaart zorgverstrekkende). Het 

voorstel van reglement werd opgesteld in samenspraak met de voorzitter van de 

adviesraad door mevrouw Hilde Cranskens van het Sociaal Huis. Het reglement is 

conform de reeds geldende reglementeringen in andere steden en gemeenten. Dit 

voorstel wordt voor goedkeuring voorgelegd op de volgende vergadering van het 

schepencollege. 

 

10. Advies aanvraag om subsidie: 

 

De vraag van de vzw Viktor (Thuisbegeleiding voor personen met Autisme) wordt 

ongunstig geadviseerd. 

 

11. Tijdstip vergadering  

 

De meerderheid van de raadsleden vraagt de vergadering om 19u30 aan te vatten 

i.p.v. 19u. Dit voorstel wordt aanvaard. 

 

12. Varia 

 

Er wordt medegedeeld dat het verkeersbord in de Nijverheidsstraat die de 

parkeerplaats voor personen met een handicap aanduidt, onzichtbaar is door 

boomtakken. Dit wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst. 

 

Volgende vergadering: Dinsdag 21 november om 19u30 in het Sociaal Huis. 

http://www.wandelroutes.org/

